PRAVIDLA SOUTĚŽE JIŽNÍ MORAVA ČTE 2020

TÉMA: SVĚT V OBRAZECH
I. Účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:
Kategorie / počet účastníků na 1 projekt
Kategorie se nově nebudou dělit na jednotlivce a kolektivy, ale dle formy
•
•
•
•
•
•

1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / 1 účastník
2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / 1 účastník
3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1
účastník,
4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 – 5 účastníků
5. kategorie volné tvorby (1. – 5. tř.) / 1 – 3 účastníci
6. Kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 – 3
účastníci

Forma
•

Volná - literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, 3D
výtvarné modely.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2020.

II. Soutěžní práce
Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správn ě vyplněné
přihlášky do soutěže Jižní Morava čte.
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Video může
mít maximální rozsah 3 minuty.
Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma „Svět v
obrazech“ musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné
podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo

poslat v elektronické formě (týká se souborů ve formátu Microsoft Word, PDF) na e mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Termín pro odevzdání prací: 30. října 2020.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním
dílem.
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací
vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2020.

Inspiraci k tématu můžete hledat všude kolem sebe. Jan Ámos Komenský, jehož výročí (430 let od
jeho narození) si letos připomínáme, byl výborný myslitel, filozof, ale také učitel. Klidně se proto
můžete ve svých pracích zamyslet nad tím, kdo je dobrý učitel, jak se takový učitel pozná, nebo třeba
napsat příběh inspirovaný školním prostředím. Dalším jeho zájmem byl svět okolo nás – Komenský
byl velkým propagátorem obrazových encyklopedií a snažil se učit děti příkladem. Proto je letošním
tématem svět v obrazech, svět kolem nás, který během života poznáváme.

Neváhejte a zúčastněte se letošního ročníku soutěže☺ Bližší informace, rady a tipy
ve Vaší knihovně.

